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Програма
08:30 — 09:00
09:00 — 09:20

||
||

09:20 — 11:00

||

Реєстрація. Ранкова кава
Відкриття конференції. Вітальні слова
Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB PARTNERS
Євген Солодко, голова Комітету з кримінального та кримінально-процесуального
права, керівник АО «Солодко і партнери»
Віталій Сердюк, партнер, керівник кримінально-правового департаменту АО AVER LEX

Сесія 1.
Реформування правоохоронних органів та прогнозований
вплив цього процесу на правозастосовну практику

Модератор: Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB PARTNERS

09:20 — 09:45

||

Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Порушення прав людини у кримінальному процесі

09:45 — 10:10

||

Станіслав Кравченко, заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних i кримінальних справ
Кримінальний процес: виклики реформи кримінальної юстиції

10:10 — 10:35

||

Сергій Гребенюк, радник ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна
Участь юридичної спільноти в реформі кримінальної юстиції

10:35 — 11:00

||

Запитання і дискусія

11:00 — 11:25

||

Перерва на каву

11:25 — 13:00

||

Сесія 2.
Захист: стратегія, тактика, інструменти
Модератор: Ольга Просянюк, керуючий партнер АО AVER LEX

11:25 — 11:45

||

Олександр Шадрін, керуючий партнер АО «Тихоненков, Надоля, Шадрін та Соратники»
Виправдувальні вироки існують!

11:45 — 12:05

||

Олеся Батрин, суддя Печерського районного суду м. Києва
Робота адвоката очима слідчого судді — що ми робимо неправильно?

12:05 — 12:25

||

Ігор Фомін, керуючий партнер Fomin & Partners
Адвокатська стратегія: ретельно прорахований план дій чи ситуаційні дії?

12:25 — 12:45

||

Євген Солодко, керівник АО «Солодко і партнери»
Використання оперативних методів у роботі адвоката. Шляхи легалізації доказів

12:45 — 13:00

||

Запитання і дискусія

13:00 — 14:00

||

Обід
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Програма
14:00 — 16.00

||

Сесія 3.
Адвокат: пішак чи ферзь на шахівниці кримінального процесу?

Модератор: Тетяна Лисовець, адвокат, старший партнер АК «Соколовський і партнери»

14:00 — 14:20

||

Євген Грушовець, керівник Адвокатського бюро Євгена Грушовця
Складнощі роботи з потерпілими

14:20 — 14:40

||

Василь Волга, громадський діяч
Очікування клієнта від роботи адвоката

14:40 — 15:00

||

Катерина Гупало, радник АО Arzinger
Провокація злочину — чи реально захистити?

15:00 — 15:20

||

Денис Бугай, Президент АПУ, адвокат, партнер VB PARTNERS
Процесуальні права і гарантії адвокатської діяльності

15:20 — 15:40

||

Ритіс Йокубаускас, експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
Кримінальні провадження відносно адвоката: міжнародний досвід

15:40 — 16:00

||

Запитання і дискусія

16:00 — 16:25

||

Перерва на каву

16:25 — 16:40 ||
		

16:40 — 18.00

||

Спеціальна доповідь

Володимир Сущенко, к.ю.н, доцент, виконавчий директор Центру з дослідження
проблем верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Презентація звіту за результатами дослідження дотримання прав особи, затриманої за
підозрою у вчиненні злочину

Сесія 4.
Спеціальні чи окремі питання кримінального права і процесу
Модератор: Вольга Шейко, юрист Asters

16:40 — 17:00

||

Алекс Волчич, керівник компанії Kroll в СНД
Розшук і повернення викрадених активів. Робота з іноземними детективами

17:00 — 17:20

||

Віталій Погосян, адвокат, партнер АО «Погосян, Томчук і партнери»
Військові злочини

17:20 — 17:40

||

Віталій Сердюк, партнер, керівник кримінально-правового департаменту АО AVER LEX
Особливості захисту публічних осіб у кримінальних справах

17:40 — 18:00

||

Запитання і дискусія

18:00 — 20:00

||

Вечірній фуршет
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Шановні колеги!
Маю приємність вітати вас на ІІ Всеукраїнській конференції з кримінального права та процесу Асоціації правників України.
Захід успішно стартував минулого року і відразу став ефективним
майданчиком для побудови діалогу та обміну думками між представниками різних сторін кримінального процесу — адвокатами,
прокурорами та суддями.
За рік, що минув, ми неодноразово привертали увагу до необхідності дотримання професійних прав адвокатів та активно працювали над розробкою змін до профільного закону про адвокатуру та
адвокатську діяльність. Комітет АПУ з кримінального та кримінально- процесуального права, у свою чергу, розпочав роботу над внесенням пропозицій по удосконаленню Кримінального процесуального кодексу України.
Ми розпочали співробітництво у напрямку реформування органів
прокуратури та підняли проблему виправдувальних вироків. Ми налагодили діалог між адвокатами, суддями та представниками прокуратури, про що свідчить склад учасників наших профільних заходів. Реформа системи виконання судових рішень є ще одним напрямом,
куди ми докладаємо своїх зусиль.
Тож кожен напрям нашої діяльності так чи інакше направлений на створення системи ефективного правосуддя. І це лише початок роботи.
Тому ми радо вітаємо професійний діалог та фахову дискусію на ІІ Всеукраїнській конференції з кримінального права та процесу. І цього року вона буде як ніколи цікавою – не лише завдяки насиченій
програмі та зірковим доповідачам, але й завдячуючи участі суддівського корпусу, представників прокуратури та міжнародних експертів.
Долучайтесь до роботи! Разом ми змінимо стан справ на краще!

Денис Бугай,
Президент Асоціації правників України
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Денис Бугай

Президент ВГО «Асоціація правників
України», адвокат, партнер
VB PARTNERS

Член Асоціації правників України з 2006
року. Протягом останніх 9 років працював у Виборчій комісії АПУ, Раді Комітету
з корпоративного права, був членом Ради
Відділення АПУ в м. Києві.
Ключові пріоритети в АПУ: (1) вплив на
правові рішення в державі з метою їх відповідності верховенству права; (2) розробка пропозицій щодо вдосконалення
законодавства; (3) громадський контроль
за діяльністю органів державної влади.
Поточні проекти: (1) розробка пропозицій до проекту ЗУ «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»; (2) розробка концепції реформування судової системи;
(3) розробка пропозицій з удосконалення
діючого КПК; (4) проект притягнення до
відповідальності суддів, які порушували
права людини під час масових протестів,
пов’язаних із Євромайданом.
Досвід роботи: (1) центральний апарат
НБУ, (2) інвестиційна компанія з іноземним капіталом, (3) наглядова рада UMH
Group — однієї з 15 найбільших медіакомпаній на пострадянському просторі
(Forbes, «Кореспондент» та ін.).
Спеціалізація: корпоративне та медіа право, M&A, White-Collar Crime, GR.
За версією міжнародного видання Best
Lawyers визнаний одним із кращих фахівців у кримінальному праві в 2013 — 2015
роках та корпоративному праві у 2015 р.
За версією видання «Юридична практика»
визнаний одним з 10 найбільш діяльних
юристів України в 2013 та 2014 рр.
Входить у ТОП-10 провідних юристів України з медіа права, а також в ТОП-20 провідних юристів з корпоративного права
за результатами дослідження «50 провідних юридичних фірм України».
Освіта: Національна юридична академія
України ім. Я. Мудрого, Харків (2001);
Summer University for Democracy of the
Schools of Political Studies of Council of
Europe, Strasbourg (2009).

Валерія Лутковська

Станіслав КРАВЧЕНКО

Народилася 20 січня 1972 року в Києві.
Освіта: повна вища, спеціаліст, Національна академія внутрішніх справ України, 1999 рік, правознавство (юрист); Київський університет імені Тараса Шевченка, 1993 рік, філологія (філолог, викладач
російської мови та літератури).
Трудова діяльність: З 08.1994 по 08.1995
рік — учитель німецької, російської мов
і зарубіжної літератури середньої школи
№ 149 міста Києва.
З 08.1995 по 10.1996 — головний консультант, консультант I категорії управління міжнародно-правового співробітництва Міністерства юстиції України.
З 10.1996 по 10.1997 — заступник
начальника управління міжнародних
зв’язків Міністерства України у справах
сім’ї та молоді.
У жовтні 1997 році повернулась до Міністерства юстиції, де працювала до грудня
2005 року, в тому числі на посадах Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод
людини та заступника Міністра юстиції
України.
З 12.2005 по 11.2006 — заступник директора з питань судового захисту Юридичної фірми «Лавринович і партнери».
З 11.2006 по 01.2011 — заступник Міністра юстиції України.
З 01.2011 по 24.04.2012 — Урядовий
уповноважений у справах Європейського
суду з прав людини.
24.04.2012 Постановою Верховної Ради
України призначена Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
27.04.2012 року склала присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України та вступила на посаду Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Нагороди, почесні звання:
12.2000 року — Почесна грамота Міністерства юстиції України.
12.2004 року — Орден княгині Ольги III
ступеня.
Заслужений юрист України.

Народився 5 березня 1967 року в селі
Одинці Козелецького району Чернігівської області.

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини
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Заступник Голови Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ

Має вищу юридичну освіту. У 1991 році
закінчив Українську юридичну академію
ім. Ф.Е. Дзержинського.
Трудову діяльність розпочав у 1985 році.
Після закінчення Української юридичної
академії ім. Ф.Е. Дзержинського працював стажером, а згодом — суддею Козелецького районного суду Чернігівській
області.
З серпня 2002 року по травень 2011
року — суддя Апеляційного суду міста
Києва.
Згідно з Постановою Верховної Ради
України від 19 травня 2011 року
№ 3399-VI обраний суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Відповідно до рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ
від 23 квітня 2014 року № 6 призначений на посаду заступника Голови Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.

mail@arzinger.ua
www.arzinger.ua
— КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / M&A
— НЕРУХОМІСТЬ І БУДІВНИЦТВО
— АНТИМОНОПОЛЬНЕ
ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
— ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
— ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
— ПОДАТКОВЕ ПРАВО
— БАНКІВСЬКЕ
І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
— ДЕРЖАВНОПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО
— ТРУДОВЕ ПРАВО
— БАНКРУТСТВО
— ВІДНОСИНИ
З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Головний офіс
Бізнес-центр «Євразія»
вул. Жилянська, 75,
5-й поверх
01032, Київ, Україна
тeл: +38 044 390 55 33;
факс: +38 044 390 55 40

— ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ ЗА ЗЛОЧИНАМИ
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
— ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ
З ПРАВ ЛЮДИНИ
— АНТИКОРУПЦIЙНИЙ
КОМПЛАЄНС
Й ЕТИКА БІЗНЕСУ
— ЗАХИСТ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
— ПРИВАТНІ КЛІЄНТИ
— РЕКЛАМА І ПРОМОЦІЯ
— МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Західноукраїнська філія
вул. Генерала Чупринки 6,
офіс 1,
79013, Львів, Україна
тeл: +38 032 242 96 96;
факс: +38 032 242 96 95

Південноукраїнська філія
Бізнес-центр
«Покровський»
вул. Жуковського 33,
6-й поверх, офіс 601,
65045, Одеса, Україна
тел. /факс: +38 048 711 74 74

+38 (097) 156 99 91
+38 (044) 362 52 53
01021, м.Київ
пров. І. Мар’яненка, 14
info@grushovec.com.ua
www.grushovec.com
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Сергій Гребенюк

Ольга Просянюк

Олександр Шадрін

Сергій є співкерівником практики кримінального права та спеціалізується на правових аспектах у сфері вирішення спорів і
кримінального права. Сергій представляє
інтереси клієнтів як під час досудового
слідства, так і в ході судового розгляду
кримінальних справ. Крім того, він володіє значним досвідом забезпечення
правової безпеки бізнесу, проведення
внутрішньокорпоративних розслідувань
можливих правопорушень, консультування з питань корупції, а також з дотримання обов’язкових процедур у цих сферах.
Сергій Гребенюк є адвокатом та має більш
ніж 10-річний досвід юридичної практики.
У якості керівника однієї з українських
юридичних фірм він спеціалізувався на
захисті та представництві інтересів клієнтів у судах з цивільних, господарських
і кримінальних справ, а також надавав
консультації щодо виборчого законодавства. Раніше Сергій працював у правоохоронних органах, а також у Центральній
виборчій комісії України.
У 2012 році його було обрано заступником голови Комітету з кримінального та
кримінально-процесуального права Асоціації правників України, а з 2013 року
Сергій є керівником Київського відділення Асоціації правників України.
Сергія Гребенюка визнано та рекомендовано як фахівця у сфері кримінального
права дослідженням Ukrainian Law Firms
2015. A Handbook for Foreign Clients видавництва «Юридична практика». Він також увійшов до 100 найкращих юристів
за результатами дослідження «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України
2015» видання «Юридична газета».
Наразі Сергій входить до складу Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України.

Ольга Просянюк — адвокат, кандидат
юридичних наук, член Правління Асоціації
правників України, член дисциплінарної
палати Київської міської кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури України, активний науковий і громадський
діяч, автор понад 150 публікацій.
Пані Ольга має значний досвід успішного
представництва та захисту інтересів клієнтів у національних і міжнародних судових
інстанціях. Неодноразово брала участь у
резонансних справах за участі держави
Україна, відомих політичних діячів і великих бізнес-корпорацій.
У 2015 році рекомендована дослідженням Legal 500 EMEA 2015 як справжній
професіонал у сфері вирішення спорів,
а також увійшла в ТОП-100 найкращих
юристів за версією дослідження «Вибір клієнта: ТОП-100 найкращих юристів
України 2015». Три роки поспіль Ольга
Просянюк відмічена серед лідерів судової та кримінальної практик дослідженням Ukrainian law Firms. A Handbook for
Foreign Clients, а останні два — і дослідженням «50 провідних юридичних фірм
України». У 2011 році пані Ольга перемогла в номінації «Кращий судовий юрист»
за версією Legal Awards.

Народився 13 лютого 1987 року у місті
Харкові.

Радник ЮБ «Єгоров, Пугінскій,
Афанасьєв і партнери» Україна

Керуючий партнер АО AVER LEX

Освіта
Академія адвокатури України, юридичний
факультет, 2004.
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013.
Стаж роботи в галузі права: 13 років, адвокатський досвід становить понад 9 років.
Основні практики
Кримінальне право і процес, судова практика, корпоративне право.

|

9|

Керуючий партнер АО «Тихоненков,
Надоля, Шадрін та Соратники»

У 2009 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені
Ярослава Мудрого, магістр права.
З 2009 по 2012 роки — служба в органах
внутрішніх справ (Дзержинський РВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області) на
посаді слідчого.
11.05.2012 року — отримав свідоцтво
про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Брав участь у ІІ конкурсі адвокатів для
надання безоплатної вторинної правової
допомоги, наразі — активний учасник системи.
Лютий 2013 року — створив Адвокатське
бюро «Олександр Шадрін і Партнери».
У 2013 році брав участь у заходах зі створення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги.
З листопада 2013 року по теперішній
час — співзасновник Адвокатського
об’єднання «Тихоненков, Надоля, Шадрін
та Соратники», у якому займає посаду
голови (керуючого партнера), спеціалізація — захист від обвинувачення у злочинах
проти життя і здоров’я, проти основ національної безпеки, громадської безпеки;
виборче право; звернення до Європейського суду з прав людини.
У 2015 році отримав вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» у Харківському інституті банківської справи університету банківської справи Національного банку України.
З вересня 2015 року по теперішній час —
аспірант кафедри кримінального процесу Харківського університету внутрішніх
справ.
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Олеся Батрин

Ігор Фомін

Євген Солодко

Суддя Печерського районного
суду м. Києва

Керуючий партнер Fomin & Partners

Керівник АО «Солодко і партнери»

Батрин Олеся Василівна народилася
17 жовтня 1976 року в м. Ужгороді.
У 1991 році закінчила Томашпільську середню школу Вінницької області.
З 1991 по 1994 рр. — студентка Чернігівського юридичного технікуму.
З 1994 по 1999 рр. — студент Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого.
У 2002 році закінчила факультет підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого.
З 4 серпня 2003 року по 22 січня 2010
року працювала на посаді судді Замостянського районного суду м. Києва.
З 22 січня 2010 року переведена на посаду судді Печерського районного суду м.
Києва.
Суддя Батрин розглядала гучні справи: клопотання слідчих Генеральної прокуратури
України щодо застосування запобіжних
заходів відносно політиків, колишніх членів Партії регіонів, Єфремова О.С., Чечетова М.В., Швайки І.О., голови Державної
служби зайнятості тощо.
Була учасником програми «Відкритий світ»
щодо обміну досвідом професійної роботи
із суддями США, Чехії.
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Право апеляційного оскарження рішення в цивільному судочинстві України».
Публікації — 8 статей, з яких 7 опубліковано у наукових фахових виданнях України
та 1 — у зарубіжному науковому періодичному виданні, а також 5 тез наукових
повідомлень на науково-практичних конференціях.
Суддя Батрин запропонувала зміни
та доповнення до чинного цивільнопроцесуального законодавства, які надалі
були прийняті до уваги законопроектної
роботи Верховної Ради України.

Народився 22 серпня 1959 року в м. Києві в родині адвоката. Маючи за приклад
життєвий шлях батька та діда — двох відомих адвокатів — з майбутньою професією
визначився ще у школі.

Солодко Євгеній Вікторович — випускник
юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, з 1992 р. вів професійну
юридичну практику, займався науковою
діяльністю і викладав цивільне право на
юридичному факультеті КНУ імені Тараса
Шевченка. З 1999 по 2004 роки був директором аналітично-правового департаменту Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2000 році пройшов спеціальний
курс з розвитку бізнесу у Хангукському
університеті (Південна Корея).

Професійний досвід і досягнення
У 1987 р. за конкурсом вступає до Київської міської колегії адвокатів.
З 1995 р. керує роботою створеного ним
Адвокатського об’єднання та обраний головою корпорації «Українська правнича
група», яка на сьогодні має досвід представництва інтересів громадян в Англії,
Чехії та Швейцарії. Головує там дотепер.
З 1999 по 2001 роки надає юридичну допомогу Посольству України в Ізраїлі.
У 2004 р. працює старшим помічником
Генерального прокурора України.
На початку 2005 р. йому присвоєно класний чин радника юстиції.
Практикуючий адвокат. Є одним з найвідоміших адвокатів у галузі кримінального
права та судочинства. Здійснює захист і
представництво у багатьох резонансних
справах. У його доробку — понад 1000
кримінальних і цивільних справ. Постійно здійснює представництво інтересів
громадян України в Європейському суді з
прав людини.
Ігор Фомін — людина з активною та небайдужою громадянською позицією, життєве кредо якого полягає в тому, що справедливість необхідно виборювати. Там, де
закон в силі, там і народ в силі.

З 2005 року — керівник Адвокатського
об’єднання «Адвокатська група «Солодко
і партнери».
За останні 10 років входив до списку 10 найбільш авторитетних юристів України за результатами дослідження видання «Публічні
люди»; був названий одним з 25 найбільш
відомих юристів України («Український
журнал підприємницького права», увійшов
до списку «50 ТОП-менеджерів України».
У 2015 році за рейтингом «Юридичної газети» також увійшов до списку 100 найкращих юристів України.
У наш час є головою Комітету з кримінального та кримінально-процесуального
права ВГО «Асоціація правників України»,
заступником голови Комітету з захисту
прав адвокатів Національної Асоціації Адвокатів України та членом IBA.
Використовуючи напрацьований досвід
у сфері правового супроводу бізнесу та
захисту його від протиправних посягань
державних і правоохоронних органів, недружніх поглинань, створив спеціалізовану фірму із захисту у сфері економічних
злочинів (white collar crime).
Підтвердженням досягнень Солодка Євгенія Вікторовича є подяки Президента
України (2003 р.), Київського міського
Голови, керівництва Держкомпідприємництва, Грюнвальдський хрест першого
ступеня (республіка Польща) та численні
відзнаки громадських організацій.
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Тетяна Лисовець

Євген Грушовець

Василь Волга

Тетяна Лисовець — адвокат, старший
партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Соколовський і Партнери».

Грушовець Євген Анатолійович народився в Херсонській області 1 червня 1984
року.
Керівник АБ Євгена Гршовця, основна
спеціалізація — кримінальне право.
У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава
Мудрого.
2006 — 2007 рр. — слідчий МВС України.
2007 — 2009 рр. — юрисконсульт в юридичній компанії.
З 2009 року розпочав приватну юридичну практику.
У 2011 році отримав свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю.
З 2015 року — керуючий партнер АБ Євгена Грушовця.
Член Асоціації правників України.

Народився 5 березня 1968 р. у м. Сєвєродонецьк Луганської обл.

Старший партнер АК «Соколовський
і партнери»

Досвід юридичної діяльності — більше 15
років. Адвокатське свідоцтво отримала у
2004 році. Тетяна Лисовець — адвокат,
сертифікований Національною асоціацією адвокатів України для проведення
семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів.
Спеціалізація — податкове, кримінальне
право і процес та комерційне право. Експерт Комітету з податкового та митного
права АПУ та голова Комітету з судової
практики з податкового та митного права
Асоціації податкових радників України.
Як експерт з податкового та кримінального права та процесу Тетяна Лисовець
виступає на провідних правничих форумах АПУ та Видавничого дому «Юридична
практика», бере участь у круглих столах з
актуальних правових питань, у робочих
групах щодо розробки пропозицій та зауважень до законодавчих ініціатив, проводить семінари для членів АПУ та організацій, котрі об’єднують бізнесменів для
захисту загальних інтересів та налагодження ділових зв’язків — Європейської
бізнес-асоціації, Американської торгової
палати в Україні та Торгово-промислової
палати України.

Керівник Адвокатського бюро
Євгена Грушовця

Автор більше 70 статей до провідних ділових і правничих видань.
Міжнародний юридичний довідник Legal
500 EMEA 2014 та 2015 рекомендував
Тетяну Лисовець як професіонала у галузі
українського оподаткування, що забезпечує надійну підготовку та ефективні рішення.
Юридичний довідник Ukrainian Law Firms
2015 відзначив Тетяну серед кращих
юристів України із судових спорів.
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Громадський діяч

Освіта
Севастопольське вище військово-морське
інженерне училище («Атомні енергетичні
установки», інженер-механік). Міжрегіональна академія управління персоналом
(«Банківська справа»).
Трудова та політична діяльність
1990 — 1993 рр. — командир турбінної
групи на атомних підводних човнах Північного флоту.
1993 — 1998 рр. — підприємець.
1998 р. — генеральний директор Міжнародного союзу українських підприємців.
2000 р. — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».
З 2001 року — голова політичної партії
«Громадський контроль».
2004 р. — балотувався на пост президента України.
2006 р. — вибраний народним депутатом
V скликання Верховної Ради України за
списками СПУ.
2008 р. — лідер політичної партії «Союз
лівих сил».
2009 р. — один із лідерів Блоку лівих і лівоцентристських сил (у складі: Комуністична
партія України, Союз лівих сил, Соціалдемократична партія (об’єднана), партія
«Справедливість»).
2010 р. — голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
19 липня 2011 р. — затриманий слідчим
Генпрокуратури України спільно з працівниками СБУ.
24 вересня 2012 — засуджений до 5 років позбавлення волі за звинуваченням у
намірі отримати хабар. За словами пана
Волги, вирок мав політичний характер, а
фактично намір був відсутній. Покарання
відбував у Полтавській виправній колонії
№64.
3 грудня 2014 — звільнений за рішенням
суду.
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Катерина Гупало

Ритіс Йокубаускас

Володимир Сущенко

Радник АО Arzinger

Експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ
у сфері юстиції в Україні»

Виконавчий директор Центру з дослідження
проблем верховенства права Національного
університету «Києво-Могилянська академія»

Адвокат, радник, очолює практики спорів
із податковими та митними органами, а
також захисту у кримінальних провадженнях за злочинами у сферах господарської
діяльності та службової діяльності.

З 2009 по 2014 роки — заступник голови Комітету країн Центральної та Східної
Європи Ради асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE PECO). З 2001
року п.Ритіс Йокубаускас займає посаду
Генерального секретаря Асоціації адвокатів Литви. З 2004 року є радником Міжнародної Асоціації Адвокатів та співробітником з питань інформації литовської
делегації в CCBE. Ритіс Йокубаускас також
є адвокатом та викладачем юридичного
факультету університету Міколаса Ромеріса у Вільнюсі. У період 2009 — 2012,
2014 — 2015 років Ритіс Йокубаускас
здійснював оцінку законопроекту України
про адвокатуру та адвокатську діяльність
та брав участь у дискусіях щодо питання
адвокатури в Україні у якості експерта
Ради Європи чи CCBE.

Володимир Миколайович — к.ю.н., доцент,
заслужений юрист України, доцент Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
Закінчив Харківський юридичний інститут
(1972). Стажувався в правничих школах
університетів Великобританії, Іспанії, Польщі, Росії, США, Угорщини (1997 — 2005).
За 36 років науково-педагогічної діяльності працював на постійних засадах у:
Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого (1977 — 1996);
Національному
університеті
«КиєвоМогилянська академія» (1997 — 2004,
2011 — дотепер); Академії прокуратури
України (2004 — 2005); Чорноморському державному університеті імені Петра
Могили (2006 — 2011). На засадах сумісництва у: Національному університеті
«Острозька Академія» (1997 — 1998); Запорізькому національному університету
(1999 — 2000); Академії адвокатури України (2001 — 2002); Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
(2005 — 2011).
Автор понад 70 опублікованих наукових
праць. Розробник і викладач навчальних
програм.
Має у відставці військове і спеціальне
звання та класний чин: старший лейтенант
міліції (1973), капітан Збройних сил України (1991), старший радник юстиції (2004).
Нагороджений медалями «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне. 1941 —
1945 гг.» і «Ветеран труда»; Нагрудним знаком прокуратури України «Державність.
Справедливість. Сумлінність»; нагрудним
знаком Міністерства освіти і науки України
«Петро Могила»; почесним нагрудним знаком Міністерства юстиції України.
Лауреат Всеукраїнського конкурсу Спілки
юристів України «Юрист року — 2000» в
номінації «Юрист — організатор юридичної
освіти і науки».
Лауреат почесної відзнаки АПУ — 2015
«За честь і професійну гідність».

До приходу в Arzinger Катерина працювала у провідній юридичній компанії у сфері
податкового права. Практичний досвід
Катерини охоплює представництво інтересів компаній з іноземними інвестиціями у більш ніж сотні судових спорів із податковими та митними органами. Серед
них, зокрема — українські «дочки» транснаціональних компаній-зернотрейдерів
та інші представники агросектору, а також
компанії у сфері харчової, лісопереробної,
будівельної промисловості та інше.
Розуміння особливостей бізнес-процесів
компаній-клієнтів дозволяє Катерині як
адвокату ефективно здійснювати захист
у кримінальних провадженнях щодо службових осіб як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду.
Окрім того, до її практичної сфери входить
оскарження нормативно-правових актів у
порядку адміністративного судочинства.
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Вольга Шейко
Юрист Asters

Керівник компанії Kroll в СНД

Алекс Волчич

Віталій Погосян

Юрист ЮФ Asters, практикуючий юрист,
к.ю.н., донедавна — доцент Донецького
Національного Університету.

Алекс Волчич — керівник московського
офісу Kroll, очолює регіональну практику
Росії та країн СНД.

Віталій Погосян народився 23 жовтня
1966 року в м. Дніпропетровську.

Дійсний член Асоціації правників України,
від імені якої була членом громадської
ради при ГУМВС України в Донецькій області.

З моменту приєднання до команди Kroll
у 2004 році Алекс працював по всьому
регіону EMEA (Європа, Близький Схід та
Африка), реалізовуючи проекти з юридичного аудиту, внутрішніх розслідувань щодо
випадків шахрайства, відстеження міжнародних активів у різних юрисдикціях та
здійснюючи регуляторні розслідування.

Займається правозахисною діяльністю як
член Громадської організації «Центр правозахисних та законодавчих ініціатив»,
автор низки публікацій, у тому числі в галузі кримінального права та процесу.

Він вільно говорить англійською, російською, німецькою, італійською та французькою мовами і має досвід практичної
роботи в Росії, Україні, Болгарії, Румунії,
Польщі, Австрії, Німеччині та інших європейських країнах і на Близькому Сході.
У 2011 році Алекс залишив Kroll на один
рік, протягом якого працював у компанії
BP PLC у департаменті з розслідування
шахрайства та викриття зловживань з акцентом на Каспійському регіоні.
До приходу в Kroll Алекс працював у консалтинговій компанії зі зв’язків з громадськістю, проводив дослідження та реалізовував кампанії для європейських політиків. Він також працював у Європейському
парламенті та вивчав російську політику в
Лондонській школі економіки.

Адвокат, партнер АО «Погосян,
Томчук і партнери»

Освіта
З 1983 по 1987 роки навчався в Харківському танковому командному училищі за
командно-тактичною спеціальністю, інженер з експлуатації колісно-гусеничної техніки. З 1995 по 2000 рік навчався в Харківському національному університеті ім.
Ярослава Мудрого на юридичному факультеті по спеціальністю «Правознавство».
Трудова діяльність
З 1983 по 1987 роки навчався в Харківському танковому командному училищі.
З 1987 по 1993 — служба в Збройних силах на різних офіцерських посадах.
З 22.04.1993 по 20.07.1993 — спеціаліст
КП «ІКС».
З 26.07.1993 по 28.02.1994 року — спеціаліст ДК ПТП «Укрчерметавтоматик».
З 1994 по 1997 роки — заступник директора ТОВ ВКП «Лель і К».
З 1997 по 1998 роки — юрисконсульт ВАТ
«Дніпрометиз».
З 1998 по 2005 роки — юрисконсульт ТОВ
ВКП «Лель і К».
З 2005 по 2013 роки — юрисконсульт ТОВ
ВКП «Цитадель».
З 2000 року до теперішнього часу — приватна адвокатська діяльність.
З 2013 року до теперішнього часу — голова АО «Погосян, Томчук і партнери».
Громадська діяльність
З 2012 року — співробітництво та участь у
проектах Харківської правозахисної групи.
З липня 2014 року — участь у діяльності ГО
«Правозахисна група «Сiч». Надання безоплатної правової допомоги потерпілим
від порушень прав людини, військовослужбовцям, полоненим.
З вересня 2014 року — кореспондент інформаційного бюлетня «Харківської правозахисної групи».
Здійснював захист і представництво інтересів у судах, включаючи підготовку
заяв до ЄСПЛ щодо «дніпропетровських
майданівців», військовополонених.
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Інструкції для учасників
конференції
Робочі мови конференції
Українська та російська.

Віталій Сердюк

Партнер, керівник кримінальноправового департаменту АО AVER LEX

Віталій Сердюк — адвокат, член Правління Асоціації податкових радників України,
координатор Секції адвокатів та практикуючих юристів АПУ, голова Секції оперативного реагування Комітету захисту
права адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності НААУ.
Віталій — один із небагатьох висококваліфікованих фахівців у кримінальних справах у сферах господарської та службової
діяльності, захисту суб’єктів підприємницької діяльності та антирейдерського
захисту бізнесу. Активно забезпечує надання екстреної адвокатської допомоги
у випадках порушення професійних прав
адвокатів.
Пан Віталій очолював Робочу групу з
питань реформування кримінальнопроцесуального законодавства Асоціації
правників України.
У 2012 і 2015 роках переміг в номінації «Кращий адвокат по кримінальних
справах» за версією Legal Awards. Рекомендований дослідженням Legal 500
EMEA 2015 як «справжній професіонал
у сфері вирішення спорів». Увійшов до
ТОП-100 найкращих юристів за версією
дослідження «Вибір клієнта: ТОП-100 найкращих юристів України 2015». Три роки
поспіль Віталій Сердюк відмічений серед
лідерів кримінальної практики дослідженням Ukrainian law Firms. A Handbook for
Foreign Clients, а останні два — і дослідженням «50 провідних юридичних фірм
України».

Фінансові документи
Всі фінансові документи Ви зможете отримати на реєстрації під час перерв.
Якщо з якихось причин Ви не забрали документи, звертайтесь, будь ласка, до
Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492 88 48 або за електронною поштою
events@uba.ua.
Якщо Вам необхідно зробити відмітку в посвідченні про відрядження, зверніться, будь ласка, до локального організаційного комітету форуму.
Перерви на каву/обід
Під час перерв на каву у Pre-function Room Вам будуть запропоновані напої
та легкі закуски.
Обід буде сервірований у ресторані Bistro Côté Est, вхід до якого — з холу
готелю.
Вечірній прийом
Вечірній прийом також буде сервірований у ресторані готелю Bistro Côté Est.
Заходи безпеки
Для вільного входу до залу проведення конференції просимо Вас носити
бейдж учасника.
Під час перерв не рекомендуємо залишати документи чи цінні речі в залі проведення конференції.
З будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до Секретаріату АПУ
Тел.: +380 (44) 492-88-48
e-mail: events@uba.ua

Освіта
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, 2002
Стаж роботи в галузі права — 14 років,
адвокатський досвід становить понад 11
років.
Основні практики
Кримінальне право і процес.
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Особлива подяка партнерам
ПАРТНЕРИ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ЗА
ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПІДТРИМКИ

ОФІЦІЙНИЙ
ДІЛОВИЙ ПОРТАЛ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР САЙТA

МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНО�
ПРАВОВА ПІДТРИМКА

